
Dálkový přenos lékařských informací
od pacienta k lékaři

Telemedicína
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Platforma MEDDI, moderní  
doplněk péče o zdraví.
 
Spojuje lékaře a pacienta přes 
šifrovaný hovor, videohovor 
nebo chat a umožňuje bezpečné 
sdílení dat, klinické studie,  
dálkové vyhodnocování 
celkového stavu pacienta  
a připojení periferních zařízení.
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Naše poslání...

Věříme, že každý člověk má právo na snadnou, rychlou  
a bezpečnou možnost lékařské péče, kterou může využít kdekoliv  
a kdykoliv. 

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE MEDDI
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Kdo jsme?

Celková investice přesahuje 250 mil. Kč

Platformu MEDDI vyvíjíme ve spolupráci s lékaři od roku 2016 

Snadná možnost adaptace platformy pro rozdílné potřeby našich klientů 

Naše řešení plně koresponduje s požadavky NÚKIB a NAKIT a je pravidelně  

testováno etickými hackery

Podílíme se na vytváření standardů pro telemedicínu  

v českém zdravotním systému

Desítky tisíc šifrovaných videohovorů v HD kvalitě současně 

Mobilní aplikace (Android, iOS), webová verze pro PC

Jsme ryze česká firma, která se podílí na digitalizaci zdravotního  
systému a zefektivňuje vztah mezi pacienty a lékaři s pomocí unikátních 
telemedicínských řešení. Naše platforma MEDDI usnadňuje život 
tisícovkám pacientům a lékařům. 

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE MEDDI
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Co děláme?

Telemedicínu 
Zabezpečený dálkový přenos lékařských informací od pacienta k lékaři, 

prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií.

Řešení MEDDI 
Spojuje lékaře a pacienta přes šifrovaný hovor, videohovor nebo chat. 

Z našich zkušeností víme, že:

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE MEDDI

až 30 % fyzických návštěv  
u lékaře lze převést do virtuální 

ordinace a tím ušetřit čas 
pacientům i lékařům

naše řešení pomáhá odbourat 
zbytečné administrativní úkony, 

kterými jsou lékaři zahlcováni

automatizujeme procesy

můžeme zpřístupnit zdravotní 
péči tak, aby byla dostupná 

během pár kliknutí

365/24/7



Jak to děláme?

Pomocí oboustranně šifrovaného chatu, hovoru či videohovoru 
propojujeme pacienty s lékaři. Umožňujeme každému mít svého lékaře 
stále u sebe, ve svém mobilním telefonu a vzdáleného pouhých pár 
kliknutí.

Spolupracuje s námi již více než 4 500 praktických lékařů,  

pediatrů a specialistů po celé ČR

Centrum podpory pro pacienty i zdravotnická  

zařízení funguje NON-STOP

Analyzujeme proces komunikace s pacienty a sběru 

dat, úzká místa v systému a navrhujeme 

automatizovaná řešení, která snižují administrativní 

zátěž personálu

Aplikace je přeložena do 15 jazyků

Jsme oficiální partner pro telemedicínu 

Masarykova onkologického ústavu

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE MEDDI
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Pro koho

Pro pacienty
Věříme, že pacienti mohou čas trávit příjemněji, než  

v čekárnách a ordinacích. Narozdíl od jiných aplikací a online 

nástrojů nesbíráme žádná data z hovoru a chatu, takže vše 

zůstává i nadále lékařským tajemstvím. Řešení MEDDI je  

jednotná komunikační platforma. Snadná, bezpečná  

a spolehlivá platforma pro prostředí Android, iOS i PC.   

Pro lékaře a poskytovatele služeb
Jsou situace, kdy pacient nemusí nezbytně navštívit Vaši 

ordinaci. Například v případě zaslání různých potvrzení,  

konzultací, následné péči nebo v době pandemie, kdy je  

doporučeno omezit přímý kontakt s lidmi v první linii.  

Vyhněte se nekonečnému vyzvánění telefonu a komunikaci  

s pacienty si budete řídit Vy. Řadu procesů můžete  

automatizovat a snížit tak administrativní zátěž na personál.

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE MEDDI



Maximální zabezpečení
Přihlášení do aplikace díky biometrickému ověření identity uživatele

Nesbírá žádná data, ani geolokaci, plně splňuje GDPR

Umožňuje naprosto anonymní používání bez vlivu či vstupu třetích stran  

(včetně vývojářů)

Architektura dle požadavků NÚKIB

Všechna komunikace, videohovory, hovory i chaty, jsou šifrovány  

(2048 bitový klíč a END to END šifrování)

ISO/IEC 27001:2013 a ISO/IEC 27701:2019

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE MEDDI
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Nabídka MEDDI
pro lékaře

Automaticky součástí Možnost získat navíc

Manažerský modul 
(správa výkonů, správa pracovníků,  
správa pacientů, správa rozpisu služeb  
pracoviště, správa pracovišť, správa certifikátů)

Virtuální ordinace

e-Kartotéka

Šifrované spojení s pacienty

Archiv případů

Vystavení žádanek

e-Recept

Přepínání více pracovišť

Kalendář objednání

Sesterské rozhraní

Edukační materiály

Interní poznámky

Hromadné zprávy

Platební brána

Individuální úpravy aplikace

MEDDI Whitelabel

MEDDI Baby

MEDDI Care

MEDDI Diabetes

MEDDI Secure Connect  
(bezpečné napojení na NIS)

MEDDI Science 
(automatizované sledování vývoje zdravotního 
stavu pacientů, dotazníky, hromadné studie,  
přehledný reporting nežádoucích účinků a další)

Jiří Pecina

managing partner 

pecina@meddi.com

+420 603 807 777

Vytvořte si MEDDI na míru
svým potřebám

MEDDI PRO LÉKAŘE



aplikace 
pro lékaře

FUNKCE MEDDI
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Registrace  
poskytovatele služeb

Zjednodušení registrace poskytovatele přes rejstřík firem ARES

Ověřujeme, zda se jedná o poskytovatele zdravotních služeb přes UZIS

Identitu osoby provádějící registraci ověřujeme přes Bank ID 

Jednorázová registrace pro celé zařízení

Ověření certifikátu zdravotnického zařízení i lékařů

Možnost registrace ve zvláštním režimu, v případě, že se nejedná  

o poskytovatele zdravotních služeb

FUNKCE MEDDI

Věříme, že lékaři nemají  
být vyrušováni telefonáty  
pacientů při práci.



FUNKCE MEDDI
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FUNKCE MEDDI
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Rychlé nastavení aplikace 
MEDDI MD 
(doporučené nastavení)

Import nabízených výkonů z knihovny výkonů MEDDI

Automatický import pracovišť z rejstříku ÚZIS

Přidání pracovníků - registrace nebo pozvání pracovníků  

(lékaři, sestry, nezdravotnický personál, administrátor)

Nastavení ordinační doby pracovišť

Nastavení příslužby mimo ordinační dobu za možný příplatek

Nahrání certifikátu SÚKL pro podporu vystavování e-Receptů  

a nahlížení do lékového záznamu

Nastavení objednávání pacientů

FUNKCE MEDDI
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Manažer
Pozvánka k registraci, autorizace personálu, odebrání pracovníka  

nebo dočasné pozastavení činnosti pracovníka

Statistiky

Certifikáty (nahrávání, aktualizace)

Pracoviště (přidání a nastavení ordinační doby, rozpis služeb pracovníků,  

tvorba časových scénářů pro jednotlivé úkony vč. telemedicíny)

Pacienti (přehled všech pacientů napříč pracovištěmi)

Nastavení poskytovaných výkonů

Správa nepřítomnosti pracovníků

Přehled přijatých plateb

FUNKCE MEDDI



FUNKCE MEDDI
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Lepší dostupnost 
lékařské péče 
pro všechny.

FUNKCE MEDDI
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Lékař - Moje ordinace

Rychlý přehled o požadavcích pacientů

Možnost rychlého spojení s pacienty

Uzavření případu (s lékařskou zprávou nebo bez)

Notifikace zpráv od pacientů (pacienti nemohou zahájit videohovor nebo hovor)

FUNKCE MEDDI
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Komunikace s pacientem

Chat s pacientem        Zasílání příloh v chatu        Hovor a videohovor

Zobrazení karty pacienta        Procházení e-Karty pacienta         

Objednání pacienta        Vystavení žádanky pro pacienta

Vše šifrováno

FUNKCE MEDDI



Uzavření případu s nebo bez lékařské  

zprávy (zpráva je pacientovi uložena  

do e-Karty a odeslána na e-mail)

Předání pacienta jinému lékaři

FUNKCE MEDDI
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FUNKCE MEDDI

Telemedicína je 
cestou, jak zlepšit 

dostupnost 
lékařské péče, 

pro všechny.
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Archiv případů

Přehled všech uzavřených případů

Možnost vyhledávání v uzavřených případech

Obnovení případu ze strany lékaře

FUNKCE MEDDI
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Sestra

Možnost oddělených požadavků pacientů na sestry (volitelně)

Správa případů pro jednotlivé ambulance a lékaře

Přístup k údajům pacienta (e-Karta)

Distribuce edukačních materiálů        Správa dotazníků pro pacienty

Možnost předat pacienta jinému lékaři a další funkce

FUNKCE MEDDI



e-Recept

Možnost zaslání e-Receptu  

v rámci aplikace

Možnost nahlédnout do  

lékového záznamu pacienta

25



Přepínání pracoviště

Lékař i sestra mají možnost zobrazit požadavky pacientů podle  

pracovišť, na kterých aktuálně působí

Pracoviště mohou mít různá nastavení ordinační doby, požadavků pacientů aj.

FUNKCE MEDDI
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FUNKCE MEDDI

Kalendář

Přehledné zobrazení existujících událostí

Nastavení časových scénářů a ordinační doby

Možnost propojení kalendáře s NIS a AIS

Správa nepřítomnosti lékaře

Editace vytvořených událostí

27



Hromadné zprávy 

Možnost filtrování adresátů

Komunikace s většími celky pacientů

Preventivní, marketingová i krizová komunikace

FUNKCE MEDDI

28
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Vystavení žádanek

Zjednodušení péče o pacienty

Snížení administrativní zátěže personálu

Předvyplněná data pacientů

FUNKCE MEDDI



Interní poznámky

Interní poznámka vztahující se k pacientovi viditelná pouze zdravotníckým  

personálem zařízení, pacientovi se nezobrazuje

30

FUNKCE MEDDI
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FUNKCE MEDDI

Edukační materiály

Zasílání edukačních materiálů pacientovi

Možnost tvorby balíčků edukačních materiálů pro různé diagnózy a zákroky

Sdílení videí, brožur, webových stránek a dalších materiálů

Potvrzení nastudování edukačního materiálu (volitelně)

Možnost zpětné vazby pacientů na edukační materiály



e-Kartotéka

Možnost registrace nového pacienta

Vyhledávání stávajících pacientů

Napojení na NIS a AIS

Bezpečný způsob autorizace nového pacienta

FUNKCE MEDDI
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FUNKCE MEDDI

e-Karta

Jednoduchý přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta

Digitalizace pacientovy dokumentace a převod do textu

Možnost kopírovat rozsáhlé pasáže ze zpráv jiných zařízení

Ukládání dokumentace do složek pacienta

Vyhledávání v dokumentaci

Možnost vkládat dokumenty do e-Karty přímo z chatu s pacientem
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Napojení na Wearables  
a jiné periferie

Sběr a zpracování dat ze zařízení třetích stran

Snadné sdílení dat s lékaři

Vizualizace získaných výsledků

Bezpečné uchování získaných dat

FUNKCE MEDDI
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FUNKCE MEDDI

MEDDI Secure Connect

Doplněk produktů pro zdravotnické zařízení

Dovoluje propojit zabezpečeným způsobem MEDDI s tradičním 

nemocničním systémem

Multiplatformní klient, který dokáže běžet v síti zákazníka a je speciálně  

customizován pro potřeby jednotlivého klienta a jeho nemocničního systému

Komunikace a architektura je navržena tak, aby minimalizovala overhead 

vašeho IT a neriskovala otevření API NISu do internetu

Funkcionalita je postavena na standardním protokolu  

WebSocket přes zabezpečený kanál HTTPS. 

Řešení je nejen dostupné, ale také dovoluje  

komunikaci v reálném čase, takže hned po  

uzavření komunikace s pacientem v aplikaci MEDDI  

můžete mít automaticky vygenerovanou  

ambulantní zprávu ve vašem interním NIS
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Automatizovaný sběr pacientských dat

Patient-reported Outcome Measures (PROMs)

Zpřístupnění záznamů o vnímání kvality života pacientů online

Široká škála dotazníků (IPOS, Nutrice, PHQ-9 a další)

Hromadný export dat pro potřeby studií

Export údajů do NIS a AIS

Klinické studie

FUNKCE MEDDI



FUNKCE MEDDI

37



38

MOU MEDDI

Řešení na míru onkologickým pacientům

MEDDI je oficiální partner pro telemedicínu Masayrkova onkologického ústavu

V případě paliativní péče nahradíme až 60 % návštěv u lékaře

Monitoring zdravotního stavu, cílená edukace pacientů

Sledování nežádoucích účinků léčby        Školící program pro zdravotnický personál

WHITELABEL



MOÚ MEDDI

Řešení na míru Vašim potřebám

MEDDI ve Vaší firemní identitě

Zabezpečené napojení na stávající systémy

Možnost partnerských čísel pro jednotlivé uživatele  

k zpřístupnění aplikace na míru

Kompatibilita (verze Android, iOS a prohlížeče  

Chrome, Firefox, Safari, Opera)

Export a import dat ze stávajících systémů

Automatizace procesů - například předoperační 

příprava - anamnestický dotazník, objednání  

na předoperační vyšetření a informovaný souhlas 

pacienta

MEDDI Whitelabel

39



FUNKCE MEDDI

Možnost propojení se zařízeními třetích stran k monitorování stavu matky i dítěte

Automatizovaný sběr dat

40
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FUNKCE MEDDI

Snadné spojení s pacienty, zejména v případě dispenzární péče

Usnadní práci především sestrám díky předpřipraveným záznamům o vývoji

zdravotního stavu pacienta (lékovka, pravidelné dotazování, nutrice a reporting)

Zjednodušení administrativy a snížení nároků na personál

API rozhraní pro synchronizaci údajů, optimalizováno pro práci sester
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Řízená edukace pacientů

Propojení s periferiemi (OMRON, 

OURA, Smart watches, BEURER, …)

Monitoring hojení ran

FUNKCE MEDDI
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Nově v MEDDI

Aktuální informace ze světa zdravotnictví 

Můžete využít pro přímé oslovení Vašich pacientů 

a informovat je o novinkách a akcích 

FUNKCE MEDDI
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Napsali o nás

MEDDI V MÉDIÍCH



MEDDI podpora

Poskytujeme centrum podpory 24/7

Zkušený školící tým

Tvoříme (video) návody pro personál i pacienty

linka pro lékaře

Telefon podpora

PODPORA

+420 222 262 931
45
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Vstupte s námi do světa  
Telemedicíny

www.meddi.com

Jiří Pecina
managing partner 

pecina@meddi.com · +420 603 807 777

MEDDI hub a.s.

Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1


